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Leeswijzer 

 

Het Programmaplan van 12 juli 2018 dat in de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van programmatische 

aanpak Gouwe is vastgesteld, is vertrekpunt voor het Plan van Aanpak (PvA) Fase 2 waarbij de 

informatie uit het Programmaplan (voor Fase 1) is gebruikt en is geactualiseerd. 
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1 Inleiding  
 

In het gebied rondom de Gouwe spelen al geruime tijd leefbaarheids- en verkeersproblemen op en 

rondom de bruggen en wegen. Omdat de Gouwe een belangrijke vaarroute is voor zowel de 

beroepsvaart als de recreatieve vaart leiden de diverse brugopeningen en sluitingen zowel tot 

vertragingen op de vaarweg als op de kruisende wegen, en soms tot gevaarlijke situaties op het water. 

Daarnaast zijn er diverse ambities en knelpunten, die op middellange termijn gaan spelen. Op het 

gebied van economie (zoals Greenport Boskoop), leefbaarheid, bodemdaling en duurzaamheid (zoals 

convenant Groene Corridor).  

 

Om hier oplossingen voor te vinden is de Programmatische Aanpak Gouwe ontwikkeld en vastgesteld 

op 12 juli 2018 door de Bestuurlijke afstemgroep (BAG). De programmatische aanpak is een 

gezamenlijke opgave van de gemeenten in het gebied (Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, 

het hoogheemraadschap Rijnland, de Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Zij werken 

bestuurlijk en ambtelijk samen. 

 

Het kerngebied voor de programmatische aanpak Gouwe is het gebied tussen Alphen aan den Rijn, 

Waddinxveen, Gouda en Bodegraven. De effecten van en relaties tussen de ontwikkelingen strekken 

zich uit echter uit tot een groter (effect)gebied; te weten langs de N11, tussen de Greenports, de 

Gouwe t/m Rotterdam, de Rotte-Rijn-IJssel (recreatieve vaart) en richting Zoetermeer en Woerden 

(A12 en spoor). De insteek van de programmatische aanpak is om met bestaande ontwikkelingen en 

reeds lopende trajecten in en rond het gebied af te stemmen en te coördineren, maar niet om deze 

trajecten ‘in te lijven’ of over te nemen.  

 

De Programmatische Aanpak Gouwe bestaat uit 3 fasen: 

 Fase 1: de eerste fase omvat een integrale gebiedsvisie met 3 scenario’s voor betere 

bereikbaarheid; 

 Fase 2: aan het eind van fase 2 ligt er een gedragen uitvoeringsprogramma met korte en 

lange termijnmaatregelen waarin meekoppelkansen zijn meegenomen; 

 Fase 3: uitvoering van een pakket maatregelen voor de korte en/of middellange termijn.  

 

 

 Terugblik Fase 1 1.1
 

Vanaf maart 2018 is gewerkt aan de uitvoering van fase 1. Dit heeft concreet geresulteerd in: 

 

1. Gebiedsvisie Betere Bereikbaarheid Gouwe 

 

In de Gebiedsvisie Betere Bereikbaarheid Gouwe is het gebied Gouwe geïnventariseerd en aan de 

hand van de volgende 3 kernwaarden beschreven: 

 

 Sociaal en landelijk karakter 

 Economie en duurzaamheid 

 Landschap en recreatie 

 

Verder zijn in de gebiedsvisie de belangrijkste knelpunten in het gebied aangeduid en is een 

samenhangende aanpak geformuleerd die deze knelpunten analyseert en oplost en waar mogelijk ook 

kansen benut om de ambities in het gebied te realiseren.  
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 Ontwikkelen van scenario’s  1.2
 

In aansluiting op de Gebiedsvisie Betere Bereikbaarheid Gouwe zijn vijf scenario’s met 

oplossingsrichtingen ontwikkeld. Ieder scenario vanuit een verschillende insteek en met verschillende 

oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn gericht op verbeteren van de bereikbaarheid in het 

gebied voor wegverkeer, vaarwegverkeer, fietsverkeer, openbaar vervoer, op het verbeteren van de 

leefbaarheid en op het versterken van de economie. Deze verbeterde bereikbaarheid dient de 

leefbaarheid in het gebied te verbeteren en de economische ontwikkeling verder te bevorderen. 

 

Drie van deze vijf scenario’s vormen het uitgangspunt voor fase 2. De keuze voor deze drie is 

gebaseerd op de belangrijkste aspecten zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, vervoer (over water) en 

recreatie in combinatie met een Kosten-batenanalyse op kentallen om de effectiviteit van de 

maatregelen te kunnen bepalen. Ook is rekening gehouden met de mate  waarin er bij een scenario 

negatieve of belemmerende effecten optreden. 

 

 
 

Deze scenario’s vormen het vertrekpunt voor fase 2 en vormen de basis voor de uitwerking in fase 2 

van één uitvoeringsprogramma met korte en/of lange termijnmaatregelen. 

 

Advies Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) 

Het advies met welke drie scenario’s dit uitvoeringsprogramma zal worden samengesteld, alsmede 

instemming met het voorliggend plan van aanpak, zal worden gegeven in de BAG van 5 november 

2018. Vervolgens wordt in december 2018 besluitvorming van de colleges en de besturen van de 

programmapartners gevraagd.  
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2 Opgave Fase 2 
 

 Doelstelling Fase 2 2.1
 

De tweede fase van de programmatische aanpak heeft als doel om de resultaten van de gebiedsvisie 

gereed te maken voor realisatie. De in de eerste fase opgestelde scenario’s en maatregelen zullen 

verder uitgewerkt worden waarbij aspecten als fasering, werk met werk maken en 

(budget)programmering aan de orde komen. Kortom: een gezamenlijk gedragen 

uitvoeringsprogramma waarin meekoppelkansen zijn opgenomen met een daarbij horende 

investeringsagenda en bestuurlijke afspraken. 

 

 

 Producten Fase 2 2.2
 

Om tot een gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma te kunnen komen is het noodzakelijk om de 

volgende producten op te stellen of uit te vragen en deze gedurende de uitvoering van fase 2 in de 

Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) vast te laten stellen: 

 

 Strategisch omgevingsmanagement (inclusief communicatie), voortbouwend op fase 1 

Programmaorganisatie en beheersing  

 Aanbestedingsstrategie ingenieursdiensten  

 ‘Trechteringsmethodiek’ om te komen tot concept maatregelenpakket  

 Nadere uitwerking van concept maatregelenpakket naar uitvoeringsprogramma  

 Onderzoek (externe) financieringsmogelijkheden  

 Planning en kostenraming voor concept uitvoeringsplan  

 Verkenning samenwerkingsafspraken per maatregel en combinatiemogelijkheden 

 Bestuurlijke voorbereiding van samenwerkingsovereenkomsten  

 Voorstel uitvoeringsorganisatie fase 3  

 

Besluitvormingsmomenten fase 2 

 Instemmen met het uitvoeringsprogramma door de BAG, november 2019; 

 Instemmen met het uitvoeringsprogramma door GS en B&W’s, Dagelijks Bestuur 

Hoogheemraadschap van Rijnland, december 2019; 

 Uitvoeringsbesluit op het uitvoeringsprogramma door Provinciale Staten en gemeenteraden, 

Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland, maart 2020. 
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3 Uitgangspunten samenwerking fase 2 
 

Zoals hiervoor aangegeven is de programmatische aanpak een gezamenlijke opgave van de 

gemeenten in het gebied (Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk), het 

Hoogheemraadschap van Rijnland, de Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Voor de 

samenwerking tussen de netwerkpartners is een proces ingericht dat begeleid wordt door een 

Bestuurlijke Afstemgroep (BAG). De reikwijdte en werkwijze is vastgelegd in het programmaplan 

Programmatische aanpak van 12 juli 2018. 

 

 Uitgangspunten samenwerking 3.1
 

Deze fase wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten: 

 

 Provincie trekker project 

De provincie blijft trekker van het project en de samenwerking met de partners in de regio 

wordt voortgezet en daar waar nodig en mogelijk geïntensiveerd om de resultaten in fase 2 

gezamenlijk te realiseren.  

 

 Focus op samenwerking 

De partners blijven hun eigen verantwoordelijkheid houden en krijgen voor projecten die 

volgen uit het uitvoeringsprogramma voor de onderscheidende opgaven en projecten in het 

gebied. Er wordt vanuit de programmatische aanpak gestuurd en gefaciliteerd op het 

versterken van de samenhang tussen opgaven en uitvoeringsprojecten. Op deze manier kan 

een versnelling worden bewerkstelligd in de samenwerking en de daadwerkelijke realisatie 

van maatregelen in het gebied. 

 

 Gezamenlijk uitvoeringsprogramma 

De partners stimuleren elkaar om opgaven concreet te maken en uit te voeren. Daarbij 

bundelen we krachten, werken we vanuit een gezamenlijke visie naar een gezamenlijk 

uitvoeringsprogramma. Hiervoor wordt een programmering opgezet van alle maatregelen in 

tijd en scope. Onderzocht wordt of er extra middelen zijn te verwerven en of opgaven samen 

te voegen zijn tot een robuust en sterk uitvoerbaar project. 

 

 Bestuurlijke afspraken 

Over de voortgang van de uitvoering maken de provincie en de partners bestuurlijke 

afspraken en leggen partijen aan elkaar verantwoording af. Om de regie op het proces van het 

uitvoeringsprogramma te versterken wordt voorgesteld om parallel aan het opstellen van dit 

programma ook een set van bestuurlijke afspraken te maken over onder meer welke principes 

we hanteren, hoe we dit bewaken en hoe we de samenwerking organiseren. 

 

 Samen onderweg naar uitvoering 

Ook in fase 2 is een blijvende samenwerking essentieel om gezamenlijke ambities en doelen 

te realiseren. Hierbij kan in de samenwerking bijvoorbeeld worden gedacht aan het onder 

leiding van bestuurlijke trekkers oppakken van de verschillende opgaven en projecten uit het 

uitvoeringsprogramma.  

 



 

Programmatische Aanpak Gouwe - Plan van Aanpak - Fase 2 7 

 Werkwijze  3.2
 

De samenwerking in fase 2 wordt als volgt vormgegeven: 

 

1) Samen  

De gezamenlijke aanpak komt in ieder geval tot uiting door de intensieve deelname van de 

partijen aan een gezamenlijk projectteam, Ambtelijke Begeleidingsgroep en Bestuurlijke 

Afstemgroep.  

 

2) Helder Proces 

Doel van deze fase is het opstellen van een uitvoeringsprogramma waarover bestuurlijke 

afspraken kunnen worden gemaakt. Deze fase is verdeeld in drie onderdelen: 

a. Vanuit drie scenario’s toewerken naar een concept maatregelenpakket,  

b. Van een concept maatregelenpakket naar een uitvoeringsprogramma, 

c. Besluitvorming door Provinciale Staten en (gemeente)raden. 

 

 
 

 

3) Omgevingsmanagement 

De inwoners en belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van het maatregelen 

pakket: van globaal naar concreet. In een vroeg stadium wordt het overleg met belanghebbenden 

voortgezet om de opgebouwde relatie te gebruiken om het uitvoeringsprogramma te verbeteren. 

 

4) Programmering maatregelen 

Opstellen van de aanpak door het in beeld brengen van de meekoppelkansen, door een verdere 

raakvlakanalyse uit te voeren in overleg met de kernpartners (dan wordt het een extra product of 

onderdeel van bijvoorbeeld het maatregelenpakket).  

 

5) Gezamenlijke financiering 

Tijdens fase 2 worden de mogelijkheden van financiering onderzocht. Naast het verkrijgen van 

dekking door eigen bijdragen, betreft het mogelijke financiering vanuit bedrijven, MIRT, EU. 

Hiervoor wordt een projectleider subsidies aangetrokken, die onder andere de expertise gebruikt 

van de EU-desk van de Provincie Zuid-Holland.  
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6) Gezamenlijke uitvoering 

In een strakke en efficiënte uitvoeringsorganisatie geven we dit vorm. We maken nadere 

afspraken over de aanpak om te komen tot bindende afspraken in de vorm van een of meer 

samenwerkingsovereenkomsten tussen partijen.  

 

 

 Betrokken partijen 3.3
 

Naast de kernpartners zijn er verschillende partijen die belang hebben bij de opgave in het 

Gouwegebied (gemeenten, dorpsraden, bedrijvenkoepels, vervoerders en organisaties van 

omwonenden). De intentie is om deze partijen in een vroeg stadium te betrekken bij de uitvoering van 

Fase 2. 

 

Deelname gemeente Bodegraven-Reeuwijk in fase 2 
De deelnemers voor fase 1, zoals in de Inleiding aangegeven, hebben in de BAG van 5 november 

2018 gesproken over het belang van een aantal mogelijke maatregelen, waaronder de verbinding 

N11-A12, alsmede ook andere maatregelen, die binnen het grondgebied van de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk vallen. Op grond van dat belang hebben alle deelnemers ingestemd met 

deelname van de gemeente Bodengraven-Reeuwijk als kernpartner voor fase 2 in het bestuurlijk 

overleg van de BAG. De bestuurders van de overige kernpartners hebben ingestemd met dit voorstel.  

 

Inhoudelijke en financiële bijdrage kernpartners 

De kernpartners hebben in de BAG van 5 november 2018 afgesproken om een zichtbaar commitment 

met elkaar aan te gaan in fase 2 door een inhoudelijke en financiële bijdrage te leveren aan het 

vervolgonderzoek en het opstellen van het uitvoeringsprogramma. In de BAG is het voorstel 

aangenomen dat de kernpartners elk € 50.000 bijdragen voor de financiering van de ingenieurs-

diensten van fase 2.  
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4 Nadere omschrijving aanpak 
 

 

 Fase 2A: Van drie scenario’s naar concept maatregelenpakket 4.1
 

Van drie scenario’s naar een concept maatregelenpakket 

De aanpak in fase 2 bestaat uit drie deelfasen, waarin achtereenvolgens eerst het concept 

maatregelenpakket wordt bepaald, vervolgens nader wordt uitgewerkt tot een uitvoeringeprogramma 

om tot slot te komen tot bestuurlijke overeenkomsten en besluitvorming.  

 

Project-startup fase 2 

Tijdens de project-startup vindt kennisoverdracht plaats. Het programmateam dat fase 2 uitvoert, 

bestaat uit vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, 

Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, de Regio Midden-Holland en het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

Uitwerking van de drie scenario’s naar concept maatregelenpakket 

Het uitwerken van de drie scenario’s naar het concept-maatregelenpakket gaat integraal en met visie 

op de samenhang. Voor aanvang van deze uitwerking wordt het proces beschreven hoe uit de drie 

scenario’s dit concept-maatregelenpakket tot stand komt en wie er wanneer beslist. Deze 

procesbeschrijving noemen we gemakshalve het ‘trechteren’. Dit proces gebeurt in nauwe 

samenspraak met partners in de regio en belanghebbenden, onder meer in de vorm van workshops. 

 

 

 Fase 2B - Naar uitvoeringsprogramma met bestuurlijke overeenkomsten 4.2
 

Van Maatregelenpakket naar uitvoeringsprogramma 

Opstellen uitvoeringsprogramma: 

• Verfijnen van de maatregelen door middel van schetsontwerpen 

• Beoordelingskader: 

o Op welke wijze kunnen eventuele negatieve effecten worden gecompenseerd? 

o Met welke maatregelen kunnen scenario’s worden versterkt? 

• Combineren van maatregelen uit de verschillende scenario’s 

 

Voor alle maatregelen maken we een beschrijving waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan: 

• Scope 

• Kosten 

• Effecten 

• Ruimtebeslag en impact maatregelen 

• Inschatting technische haalbaarheid 

• Draagvlak 

• Proceduretijd van maatregelen 

• Planning 

 

De gekozen maatregelen worden zodoende nader uitgewerkt totdat ze voldoende gedetailleerd zijn 

ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming. 

 

Verbreding zoeken en meekoppelkansen uitwerken 

De baten die ontstaan voor diverse partijen kunnen een sleutel vormen tot cofinanciering van de 

maatregelen. Daarnaast is werk met werk maken een haalbare optie voor met name projecten van de 
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kernpartners. Tevens zoeken we de koppeling met kansen / projecten vanuit andere stakeholders of 

het bedrijfsleven 

 

Opstellen Bestuursovereenkomsten 

Over de voortgang van de uitvoering maken de Provincie Zuid-Holland en de kernpartners bestuurlijke 

afspraken. De meerwaarde van de Programmatische aanpak bestaat uit: 

- het afstemmen van opgaven en projecten; 

- prioriteiten stellen in de uitvoering; 

- coördinatie en regie op het proces van het uitvoeringsprogramma; 

- werk met werk maken; 

- en het bundelen en/of (mee)koppelen van budgetten.  

 

 

 Fase 2C - Besluitvorming 4.3
 

De besluitvorming geschiedt volgens het proces zoals omschreven in de planning in deel 1 van dit 

Plan van aanpak.  

 

5 Omgevingsmanagement en communicatie 
 

Hierin wordt verder gebouwd op de werkwijze tot nu toe voor Fase 1. Er wordt een nieuw plan 

opgesteld met als hoofdlijnen dialoog en werksessies met als doel het vergroten van draagvlak voor 

enerzijds de complexiteit en anderzijds de te maken keuzes. 

 

Dit omgevingsmanagementplan laat zien hoe we de komende maanden stakeholders gaan betrekken 

en snel naar een zo gedragen mogelijke maatregelenpakket en uitvoeringsprogamma te komen. 

 

Het omgevingsmanagement en de communicatie voor de programmatische aanpak Gouwe hebben tot 

doel de volgende zaken te regelen: 

 Het verkennen, vergroten en behouden van het politiek/bestuurlijk draagvlak voor de aanpak, 

de trechtering naar één concept maatregelenpakket en het uitvoeringsprogramma; 

 Het inzichtelijk maken van relevante belangen van regionale belanghebbenden en deze 

betrekken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma; 

 Verkennen, vergroten en behouden van de kennis bij de regionale belanghebbenden over het 

proces en uitkomsten van de PAG (informatievoorziening); 

 Meekoppelkansen benutten; 

 Bijdragen aan een zorgvuldig proces; 

 Afstemming van alle activiteiten op het gebied van omgevingsmanagement en communicatie 

tussen alle betrokken partners 

 

Hoe betrekken we stakeholders? 

In het gebied is sprake van een grote en diverse groep stakeholders. Om zo snel mogelijk tot een 

gedragen Integrale Gebiedsvisie te komen is het van belang dat we de stakeholders zo efficiënt 

mogelijk betrekken. Niet elke stakeholder hoeft op dezelfde manier betrokken te worden. De 

stakeholders zijn ingedeeld volgens het systeem van de participatieladder (zie figuur 1) . 
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 Communicatie 5.1
 

De website en de eigen media van de partners zijn de belangrijkste media voor informatievoorziening 

aan het brede publiek. Voor fase 2 wordt met ondersteuning door het ingenieursbureau een 

strategisch omgevingsplan gemaakt met daarin specifieke communicatie acties voor deze fase. 
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6 Planning, risico’s, geld 
 

 Planning (Concept) 6.1
 

5 november 2018 Advies BAG Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe en 3 

bereikbaarheidsscenario’s. 

Vaststellen Plan van Aanpak fase 2 (opstellen en besluit 

Uitvoeringsprogramma) 

 

11 december 2018 

 

Behandeling Gebiedsvisie in GS en B&W’s van Alphen aan de Rijn, 

Waddinxveen, Gouda. 

 

17 december 2018 

 

Behandeling Gebiedsvisie in Dagelijks Bestuur van Regio Midden-Holland 

18 december 2018 Behandeling Gebiedsvisie in Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap 

Rijnland 

 

9 april 2019 Start ingenieursbureau fase 2 

 

April 2019 – januari 2020 Inwoners- en stakeholders bijeenkomsten  

 

20 juni 2019 BAG: bespreken voortgang fase 2 

 

3 oktober 2019 BAG: bespreken voortgang fase 2 

 

18 november 2019 BAG: Besluit van drie scenario’s naar één concept maatregelenpakket 

(afronding trechtering) 

 

12 maart 2020 BAG: voorlopige maatregelenpakket 

 

23 april 2020 BAG: besluit Uitvoeringsprogramma ( maatregelenpakket, meekoppelkansen 

en financiering en bestuursovereenkomst) 

 

2 juni 2020 Besluit GS, B&W’s en DB’s Uitvoeringsprogramma en bestuursovereenkomst 

 

September 2020  Besluit PS, gemeente raden en VV Uitvoeringsprogramma en 

bestuursovereenkomst 

29 oktober 2020 Ondertekening Uitvoeringsprogramma en bestuursovereenkomsten  

 

1 november 2020 Start fase 3: Realisatie Uitvoeringsprogramma (2020 – 2030) 

(waaronder 2020-2023: korte termijn maatregelen Gouwe en N207)  
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 Risico’s 6.2
 

Voor het bereiken van het doel (de resultaten van de gebiedsvisie gereed maken voor realisatie) van 

deze fase zijn de navolgende risico’s geïdentificeerd: 

1. Draagvlak is onvoldoende 

2. Moeilijk te verenigen belangen bij opstellen uitvoeringsprogramma 

3. Onvoldoende financieringsmogelijkheden 

4. Complexiteit bij totstandkoming van bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten 

 

 

 

 Kosten 6.3
 

Naast de interne kosten van de stakeholders voor capaciteitsinzet zijn de kosten voor de inzet van het 

externe advies- en ingenieursbureau voor fase 2 begroot. De inzet vanuit PZH aan het opstellen van 

de producten is voorzien op 50% van de raming van het ingenieursbureau. Daarnaast zijn kosten 

voorzien voor de projectmatige beheersing, zoals contractmanagement en omgevingsmanagement. 

 

 

 

 Raakvlakken 6.4
 

Er zijn veel aanpalende ontwikkelingen in het gebied rondom de Gouwe die raken aan de 

Programmatische aanpak Gouwe. Deze processen en onderwerpen kennen een eigen traject en 

besluitvorming. Uitgangspunt is dat de Programmatische aanpak Gouwe geen processen/ acties 

overneemt of overdoet. In het kader van het omgevingsmanagement worden deze raakvlakken 

geborgd. 

 

Enkele relevante projecten zijn: 

 N207-zuid:  

 N209 onderzoek 

 A20 

 A12 

 Ontwikkelingen woningbouwlocaties in de regio 

 Ontwikkelingen in logistiek en transport 

 Ontwikkelingen in de Greenport 

 Ontwikkelingen op gebied van water(beheer) 

 Ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid, Groene Cirkels 

 

De belangrijkste (mee)koppelkansen en aandachtspunten zijn opgenomen in Bijlage 1. Op deze 

manier wordt in de voorbereiding van uitvoeringsprogramma een koppeling gelegd met andere 

relevante kansen en projecten in het (effect) gebied. 
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 Programmaorganisatie en beheersing 6.5
 

Programmaorganisatie 

 
 

Dit schema geeft de basisstructuur aan van de interne organisatie binnen de provincie. Deze is 

ingericht conform de richtlijnen van de provincie met betrekking tot Procesontwikkeling- en uitvoering 

(POU). Er wordt naar gestreefd om de lijnen kort te houden en bij de directe aansturing en 

communicatie over het programma te focussen op de producten die opgeleverd (moeten) worden.  

 

Het programmateam werkt in fase 2 volgende de principes van Integraal Projectmanagement en 

onderscheidt de volgende IPM-rollen: 

 Projectmanager: 

o Bewaken politiek draagvlak; 

o Aansturen kernteam; 

o Initiëren samenwerking tussen partijen; 

 Omgevingsmanager: 

o Afstemmen met stakeholders en inwoners; 

o Organiseren ontwerp en schets sessies; 

 Manager Verkenning: 

o Begeleiding van de werkzaamheden van het ingenieursbureau; 

o Trechteringsproces; 

 Projectleider Kansen en koppelingen: 

o Korte termijn maatregelen; 

o Meekoppelmogelijkheden onderzoeken en programmering opzetten; 

o Afstemmen uitvoering met DBI; 

 Contractmanager: 

o Opstellen uitvraag adviesbureau; 

Bestuurlijke 
Opdrachtgevers

Ambtelijk
Opdrachtgever

Projectmanager

Manager Verkenning
(Begeleiding IB, 

Trechtering,  
Bestuursovereenkomst)

Contractmanager
(Bewaken contract, 
wijzigingenbeheer)

Manager 
Projectbeheersing

Secretaris
Communicatie

Planner

Ris ico-analist
Controler

Document control

Projectleider
Kansen en koppelingen

Korte termi jnmaatregelen

Afstemmen uitvoering DBI

Omgevingsmanager
(Afstemmen stakeholders 

en inwoners)

Ingenieursbureau
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o Bewaken opdracht adviesbureau en VTW’s; 

 Manager Projectbeheersing: 

o Secretaris: vastleggen overleggen en politieke voorbereiding van besluiten 

o Communicatie: vertaling van project naar stakeholders en publiek 

o Planner: opstellen en bewaken voortgang en planning 

o Controller: budgetten opstellen, vrijgeven, bewaken 

o Risicomanager: bewaken risicoprofiel en scherp zijn op inbreng negatieve punten 

o Document control: opzetten en bewaken systeem van beheer van documenten. 

Eventueel ook audits/toetsen op documenten. 
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7 Bijlage - Meekoppelkansen  
 

 

 Gemeente Gouda  7.1
 

ziet de volgende mee-koppelkansen, dan wel zaken waar rekening mee gehouden dient te worden: 

 Aansluiting N207 – N457 Gouda-west 

Er is sprake van toenemende verkeersdruk op de N207 op het deel tussen de Hollandse IJssel en de 

aansluiting met de N457. Dit manifesteert zich met name rond de sluizen en bruggen over de Gouwe, 

bij het Sluiseiland. Met de Aanpak Gouwe kan aan een betere doorstroming worden gewerkt. 

Verschillende varianten voor het noordelijke deel van de N207 ter hoogte van Waddinxveen, zullen op 

het bovengenoemde van invloed zijn.  

 Nieuwe verbinding N207 met A20 

Hangt samen met het bovengenoemde. Door gedeputeerde Vermeulen is een nieuwe verbinding 

voorgesteld tussen het deel van de N207 ten zuiden van de IJssel en oprit 18 naar de A20. Hierbij 

wordt het sluizencomplex door een groot deel van het verkeer vermeden. 

 Snelfietsroute Rotterdam – Gouda 

Er vindt met de provincie overleg plaats over een snelfietsverbinding tussen Rotterdam en Gouda. In 

het gebied tussen de A12 en het sluizencomplex moet de fietsroute de Gouwe kruizen. Hier zijn 

meerdere varianten voor bedacht, met een korte en lange realisatietermijn. Een van de varianten 

betreft een route langs het spoor en de koppeling met de spoorbrug over de Gouwe. 

 Station Gouweknoop 

Voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein Gouwepark en de woonwijk Westergouwe wordt de 

mogelijkheid opengehouden om een extra treinstation te realiseren in de driehoek A20, N207, N457, 

mogelijk met een transferium. 

 Effect toename transport over water op openingstijden bruggen 

Spreekt voor zich. 

 Discussie over containeroverslaglocatie 

Al enkele jaren lopen er gesprekken tussen provincie, gemeenten en andere partijen over een 

containeroverslagpunt, ergens in de regio van Gouda. Zowel in de doelstelling als mogelijke gevolgen 

heeft het veel raakvlakken met de programmatische aanpak Gouwe. 

 

 Gemeente Alphen aan den Rijn  7.2
 

ziet de volgende onderwerpen aangereikt:  

 Verkenning A12 

In het BO-MIRT van najaar 2018 wordt een verkenning ingebracht voor de A12. Voorgesteld wordt om 

voor het traject Gouda-De Meern een (pre)verkenning uit te voeren. Dit zal op termijn moeten leiden 

tot een verbetering van de doorstroming op de aansluiting N11/A12. Ook hier zijn meekoppelkansen te 

benutten. 

 Visie op water Alphen aan den Rijn 

Dit is een visie op gebruik van recreatief vaarwater opgesteld waarin diverse watergebonden projecten 

zijn genoemd. Met name rond de Gouwe. 

 Studie Rijn-Rotte-Vliet 

In 2017 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of een vaarverbinding tussen de 

Rotte, de Oude Rijn en de Vliet mogelijk is. Het rapport ‘Rotte-Rijn-Vliet, van vaarverbinding naar 

groenblauwe gebiedsontwikkeling’ (rapport Rotte-Rijn-Vliet), is daarvan het eindresultaat. Voor het 

onderzoeksgebied, begrensd door de A4, de A12, de Gouwe en de N11, zijn drie scenario’s 

ontwikkeld  voor het maken van de waterverbindingen en het realiseren van een ontwikkeling in het 

gebied. Hier liggen mogelijk meekoppelkansen. 
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 Deelprogramma recreatie Groene Hart 

Dit programma bevat ambities om het Groene Hart aantrekkelijker te maken voor recreatie 

(doelstelling: 1,5 miljoen extra bezoekers). De meekoppelkansen liggen met name op de volgende 

onderdelen: 

 De completering van bestaande routenetwerken, en waar noodzakelijk het herstel van 

historische routenetwerken voor wandelaars, fietsers en toervaartrecreanten; 

 De koppeling van de recreatienetwerken met regionale OV-netwerken en knooppunten o.a. 

door realisatie van extra TOP’s en transferia. 

 Gemeente Waddinxveen  7.3
 

Door gemeente Waddinxveen zijn de volgende onderwerpen naar voren gebracht: 

 Passage uit het coalitieakkoord (p.11). “De verkeersproblematiek in Boskoop is groot. Wij 

willen graag meedenken over oplossingen, die ook voor de verkeersproblemen in 

Waddinxveen (o.a. Brugweg en verkeer over de Hefbrug) van belang zijn. Aanleg van een 

weg door het Gouwebos, Voorofsche polder of omgeving voor een nieuwe oeververbinding 

over of onder de Gouwe is voor ons onbespreekbaar”.  

 Verbeteren van de verkeersveiligheid op de N207 is heel belangrijk en wordt nog te weinig 

benoemd.  

 N.a.v. kopje Gouweknoop (p. 30) 

Het licht hierbij voor de hand om het treinnetwerk Alphen – Gouda hierop aan te sluiten, en 

daarbij ook de verbinding met de richting Rotterdam Nesselande te beschouwen. 

 

 Hoogheemraadschap van Rijnland 7.4
 

De volgende onderwerpen zijn aangereikt:  

 Waterberging Greenport 

Vanuit eerdere afspraken bestaat er nog een verplichting om een waterberging aan te leggen voor de 

reeds gerealiseerde fase 1 van de Greenport (Hoogeveenseweg – Boskoop; zie plaatje). Dit bleek 

lastig door de kwelproblematiek. Dit staat verdere ontwikkeling van de Greenport in de weg. Mogelijk 

biedt een programmatische aanpak een oplossing voor dit probleem. In het gebied is al sprake van 

wateroverlast. 
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 KRW synergiegebied 

De Gouwepolder, dat is grofweg het tuinbouwgebied ten oosten van de Gouwe is door Rijnland 

aangemerkt als een KRW synergiegebied. Als er initiatieven (van derden) zijn om in niet-

geselecteerde wateren de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, staan we daar positief tegenover.  

 

 

Rijnland doet graag mee om een plus op zo’n klus te zetten en de KRW-doelen een stapje dichterbij te 

brengen. KRW Synergie noemen we dat. Voor zover bekend zijn er geen initiatieven van derden in de 

Gouwepolder. Het KRW programma eindigt in 2027. 

 Dijkverbetering 

Aan de westoever van de Gouwe wordt in de periode 2016-2021 de oever vervangen waarbij waar 

nodig gelijktijdig de waterkering wordt versterkt. De waterkering langs de zuidoostoever is op een 

beperkt aantal locaties niet op orde, en zal te zijner tijd - vergelijkbaar met de combinatie 

oeververvanging westoever- versterkt moeten worden. Er zal voor 2030 groot onderhoud aan de 

waterkering van de polder Tempel en Middelburg nodig zijn (laaggelegen gebied in driehoek Gouda, 

Alphen, Bodegraven; zie bijgevoegde kopie van AHN). 

 Watergebiedsplan Greenport Boskoop 

Uit het watergebiedsplan blijkt dat ten oosten van de Gouwe maatregelen nodig zijn om wateroverlast 

te voorkomen. Het merendeel van de werken is reeds uitgevoerd. Er worden twee noordzuidgelegen 

hoofdwatergangen aangelegd en een aantal duikers aanzienlijk vergroot. De duikers zijn niet 

doorvaarbaar voor de gemiddelde pleziervaart. 
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Een eventuele verbreding van de Gouwe levert het waterschap meerwaarde op vanwege afvoer van 

water naar het boezemgemaal Gouwe én inlaat van water vanuit de Hollandsche IJssel. De Gouwe is 

iets te smal om de benodigde maximale aan- en afvoer van water te faciliteren, zodat het verhang in 

de Gouwe te groot wordt. De ecologische waterkwaliteit van de Gouwe kan verbeteren als bij 

verbreding van de Gouwe eveneens ruimte wordt gecreëerd voor natuurlijkvriendelijke oevers (ipv 

stalen damwanden). 

 

Speciale aandacht gaat uit naar de gevoeligheid van de ondergrond en het bijbehorende risico op 

zoute wellen. Deze wellen vormen een risico voor de waterkwaliteit. In het gebied kan niet zonder 

meer worden gegraven en ook het ophogen van de bodem kan problemen veroorzaken. Gevoelige 

teelten zoals heesters hebben baat bij lage chloride gehalten. In deze gebieden geldt daarom een 

algemene meldplicht voor het plaatsen van damwanden en heipalen. Ook geldt een voor het graven 

algemene regel waarbij het risico van opbarsten van de bodem dient te worden bepaald en aan de 

hand van metingen de verticale stabiliteit op elk moment van de ontgraving aangetoond moet kunnen 

worden. Zie uitvoeringsregel 20 op https://www.rijnland.net/regels/Keur-en-uitvoeringsregels en de 

bijbehorende kaarten. 

 

 Duikerverbinding onder de Gouwe 

In droge perioden als de zomer van 2018 vindt verzilting plaats van de Hollandsche IJssel, zodat 

Rijnland zijn belangrijkste waterinnamepunt aan de zuidkant van de Gouwe moet sluiten. In dat geval 

treedt de Kleinschalige Water Aanvoervoorziening (KWA) in werking, waarbij zoet water vanuit het 

oosten via de Oude Rijn wordt aangevoerd. De polders ten oosten van de Gouwe kunnen direct via de 

KWA van zoetwater worden voorzien. Voor de polders aan de westkant geldt de Gouwe als barrière 

en wordt het zoetwater uit de KWA via een aanzienlijke omweg aangevoerd. Een duikerverbinding 

onder de Gouwe biedt de mogelijkheid om het zoetwater uit de KWA direct aan de polders ten westen 

van de Gouwe te leveren. De aanleg van een aquaduct onder de Gouwe biedt de kans om gelijktijdig 

de zoetwatervoorziening ten westen van de Gouwe in droge perioden te verbeteren. 

 


